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Beszámoló 

A tevékenység 

célja: 

 Egészséges életmód iránti igény megalapozása. 

 Élményt nyújtó tevékenységek biztosítása. 

 Család – óvoda kapcsolatának mélyítése. 

A tevékenység feladatai:  A természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése 

tapasztalatszerzéssel, a közvetlen környezet megismerésén 

keresztül. 

Módszerek:  Beszélgetés, új ismeretek elsajátítása 

Szervezés:  Feltételek megteremtése 

 Szükséges eszközök előkészítése, a tevékenység 

gördülékenysége érdekében  

Eszközök:  Képek, konyhai eszközök, kompot üvegek, cseresznye, 

textilanyagok, szalagok 

Kapcsolódó 

tevékenységek: 

 Boltos, piacos játék – szerepjáték 

 Találós kérdések, mondókák, zöldség- és gyümölcsfélékről 

 

 

 



Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice 

 

   

ELŐZMÉNYEK: 

A cseresznye projekt keretén belül, cseresznye befőzést szerveztünk. Beszélgettünk a 

gyümölcsökről, azok fontosságáról, egészséges táplálkozásról. Majd elkészítettük a 

cseresznye matricákat, előkészítettük a kompótra való üvegeket, dekoráló fedőket. 

Megkértünk 1-2 nagymamát, hogy mutassa be óvodásainknak a cseresznyebefőzés rejtelmeit.   

 

MEGVALÓSITÁS: 

Ezt megelőzően fonott kosarakkal ellátogattunk a közeli piacra, ahol szebbnél szebb 

gyümölcsöket, zöldségeket, virágokat volt szerencsénk megfigyelni. A piaci séta alatt 

felelevenítettük a gyümölcsökről, zöldségekről megszerzett tudásunkat. Majd miután 

bevásároltunk, a cseresznyékkel visszasétáltunk az óvodába.  Következő feladat a cseresznyék 

szétválogatása és megtisztítása volt, majd vártuk a délutánt, hogy az önkéntes nagymamákkal 

együtt folytatódhassuk a befőzést. Megmostuk a cseresznyéket, beraktuk az üvegekbe, majd 

elláttuk matricákkal, textilanyaggal és szalagokkal. Másnap elkészítettük rajz formában is a 

cseresznye kompotokat, megtöltöttük az üvegeket rajzolt és festett cseresznyékkel.   

 

REFLEXIÓ: 

A piaci séta alatt a gyerekek nagy figyelemmel szemlélték a portékát, finomságokat. 

Befőzésnél örömmel válogatták a cseresznyéket és kíváncsian figyelték a befőzés folyamatát.  
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